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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٧
تز'يج  مت  ملا  نه  '�لد÷   Øحدثت
”�مد� بيغم“ بشخص Üخر حتو; 
]يع قا�به � �� شد �ملعا�ضني 
له '�ستمر'� � معا�ضتهم له. لقد 
'قف �جلميع �� جانب �د بيك 
جهوً/�  'بذلو�  بيغم  �مد�  '�لد 
لتز'Æها من شخص Üخر. � هذ· 
�حلالة بعث � �سالة �� كل من 
مر�µ سلطا1 �د 'مر�µ فضل �د 
هؤال×   Øعا�ض لقد  فيها:  كتب 
ֲדم  لنا  عالقة  فال  شديد	  معا�ضة 

�آل1، بل ال ميكن 1 جتتمع قبو�نا 
يضا معهم، لذلك Æب 1 ُتقّر�� �آل1 
قر�ً�� Ðائًيا، فلو كنتما تريد�1 �لبقا× 
معي فال بد 1 تنقطعا عنهم، 'لكن 
عالقتكما  على  �ملحافظة  �/مت   �>�
معهم فال ميكن 1 تبقى لكما صلٌة 
معي '� هذ· �حلالة سو¥ تُعقَّا�. 
تقو; '�لد÷: جا× �ّ/ مر�µ سلطا1 
�لعالقة  قطع  ستطيع  بأنØ ال  �د 
مع µ'جة عمي ألF 1ا علي يا/� 
كث$	. ما مر�µ فضل �د فكتب: 
ليست عالقº �ال معك 'ال عالقَة 

 1 Æب   �>ً�  :� فقا;  ֲדم.   �
 �µمر بنت  هي   ºل� µ'جتك  تطلق 
علي ش$ ('كانت معا�ضة شديد	 
للمسيح �ملوعو/ � 'كانت بنت 
 �µد بيك). فكتب مر� �µخت مر
فضل �د �لطالX فوً�� '�سله �ليه 

.�
 �µمر �جع  كلما  '�لد÷:  تقو; 
�خلا�´  من  <لك  بعد  �د  فضل 
كا1 يأتينا 'يقيم عندنا، 'لكنه 'قع 
حتت تأث$ فتنة µ'جته �لثانية '�نضم 
'�لد÷  قالت  �'يًد�.  �'يًد�  �ليهم 
�ملحترمة: كا1 فضل �د حيّيا � 
يكن يرفع عينيه ما4 �ملسيح �ملوعو/  مالحظة: �لتعليقا� �لº بني قوسني ' �لº بعد "قو;" هي من �ملؤلف.
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التقوى

�. 'كا1 � يقو; عنه: فضل 
لنا حبًّا �ال  �د شا� طيب يكن 
�غو�×  من  بتأث$  �ليهم  �نضم  نه 
�ملحترمة:  '�لد÷  قالت  �آلخرين. 
�د  فضل  'فا	  عندما 'صل خ8 
� يستطع � �لنو4 � تلك �لليلة 
 ' ليومني  حزيًنا  ظل   ï كلها، 
ثالثة. سألت '�لد÷ �1 كا1 � 
قا; شيًئا ֲדذ· �ملناسبة؟ فقالت: لقد 
قا;: � تكن له عالقة معنا مع <لك 
سو¥ يتخذ �ملعا�ضو1 موته يضا 

عرضة لالعتر�Ö علينا.
بنَت  بيغم  �مد�  كانت  قو;: 
�ملسيح  عم  بنِت  �لنسا×“  ”عمر 
بنَت  كانت  Ðا   �  � �ملوعو/ 
خت مر�µ نظا4 �لدين 'مر�µ �ما4 
 �µمر عمي  'غ$öا.'�ملُة  �لدين 
غال4 قا/� هي خالة �مد� بيغم، 
 �µمد� ببيغم مر�عليه فإ1 '�لد '
خت)  ´'µ) د بيك كا1 صهر��
�لدين 'غ$·، �ضافة ��  �ما4   �µملر
عائلية   �قر�با هنا�  كانت  <لك 
شقيقة  كانت  مثال  يضا  خر± 
من  تز'جت   � �ملوعو/  �ملسيح 
�أل¹  �لذ� كا1  مر�µ غال4 غو  
�د بيك. 'هو مر قد  �µألك8 ملر�
�ألقا��  حصل قدميًا. كا1 هؤال× 

/ينيني  ال   � �ملوعو/  للمسيح 
ما  �لدينية،  �لقيم  عن  'معرضني 
كانت Fم عالقة باإلسال4 بل كانو� 
�إلسالمية.  بالشريعة  يستهزئو1 
فلما �Üهم �ملسيح �ملوعو/ على هذ· 
ليظهر  تعا�  �هللا   �� توجه  �حلالة 
يبت   ' حاFم  ֲדا  ليصلح  Üية  Fم 
تعا�  �هللا  فأ'حى  شيًئا.  مرهم   �
للمسيح �ملوعو/ � 1 يطلب من 
�د بيك يد �بنته �مد� بيغم، فإ1 
قبلو� <لك 'µ'جوها منه فسينالو1 
�ل8كا�، '�1 �فضو� <لك فسيحل 
'ستمتلئ  تعا�،  �هللا  عذ��  ֲדم 
تعا�  �هللا  'قا;  باأل��مل.  بيوִדم 
 �عن '�لد �مد� بيغم �نه سيمو
 �سيمو بل   �سنو� ثال   خال; 
سريًعا، كما 1 بعلها �لذ� ينكحها 
يضا خال; سنتني 'نصف.  �ميو
'لقد '�/� تفاصيل حتقق Üية �هللا 
�ملذكو�	 ùصو� هذين �ألخ$ين 
 1  � �ملوعو/،  �ملسيح  كتب   �
�د بيك ما� خال; بضع شهو� 
هذ�  عن  فرحل  �بنته  تز'Æه  من 
�لعا� 'فق �لنبو×	، ما مر�µ سلطا1 
�د �لذ� µ'جت له �مد� بيغم 
�سل ' �هللا  عذ��  من  فقد خا¥ 
�إلخال�  �سائل  قا�به  من  عد/ 

نفسه  هو  كتب  'لقد  '�الحتر�4، 
يضا �سالة �� �ملسيح �ملوعو/ � 
 �ظهر فيها �خالصه له 'قد نشر
”تشحيذ  Ïلة   � �لرسالة  هذ· 
عنه   ;�µ فقد  لذلك  �أل<ها1“، 
تعا�.  �هللا  سنة  'فق  �لعذ��  هذ� 
ما قا�ֲדم فكانت �لنبو×	 تشملهم 
èيث  فيهم  �لنبو×	  فتحققت  عامة 
خلت من �لرجا; بيوִדم �لº كانت 
مليئة ֲדم 'قت صد'� �لنبو×	، '� 
من  �لعائلة كلها  هذ·  �آل1 �  يبق 
�لذكو� �ال طفال '�حًد� �نضم �� 
 �µمر �بنة   1 كما  �آل1،  �أل�دية 
�ما4 �لدين يضا /خلت � �أل�دية 
منذ مد	، '�ضافة �� <لك بايعت 
�د  �µملة مر� �4 �مد� بيغم 
بيك 'حفيد· 'µ'جة عمي � خالة 
/خلت  كما  يضا،  بيغم  �مد� 
بيغم  �مد�  شقيقة  �جلماعة   �
'�ضافة  �آل1  توفيت  Ðا  �ال  يضا 
�� هؤال× فهنا� عديد من قا�ֲדم 
�آلخرين يضا /خلو� � �أل�دية، 
�أل�دية   �� ينضمو�   � �لذين  ما 
تركو�  قد  يضا  فإÐم  �آل1   ��
عظمة  بكل  حتقق  'قد  �ملعا�ضة 
للمسيح  تعا�  �هللا  'حي  'جال; 
هذ�   � سندخل   :� �ملوعو/ 
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شيئا   Øحلسـ� بالطـريق  �لبيت 
'بالطـريق �حلسـيØ شـيئا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٨
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو;: 
'�قًفا � غرفته �ملجا'�	 لبيت خي 
�لعزيز ميا1 شريف �د، 'كانت 
موجو/	  يضا  �ملحترمة  '�لد÷ 
<لك  عند   �<كرُ منه،   بالقر� 
ثنا× �حلديث �سم مر�µ نظا4 �لدين 
�لدين“،  ”نظا4  بذكر  فاكتفيُت 
�نه   :� �ملوعو/  �ملسيح   � فقا; 
عمك � �لنهاية، ال يليق 1 تذكر 

�äه هكذ�. 
قو;: مر�µ �ما4 �لدين 'مر�µ نظا4 
كانو�  �لدين  كما;   �µمر' �لدين 
 � �ملوعو/  �ملسيح  عم  بنا× 
�لدين،  �يي  غال4   �µمر بيه)   ¹)
من  تز'جت  شقيقتهم  'كانت 
عمنا مر�µ غال4 قا/�، 'لكن على 
هذ· �لقر�بة �لقريبة كانو� يعا�ضونه 
منشأ  'كا1  �ملعا�ضة  شد   �
 .Øي/  ªسا على  �ملعا�ضة  هذ· 
/ينيني  'ال  �لدنيا  هل  هؤال×  كا1 
بل �1 مر�µ �ما4 �لدين �لذ� كا1 
'يستهز�  �ملعا�ضني  هؤال×  �ئيس 
باإلسال4، 'ألجل <لك � تنشأ بيننا 

 Âنقطا� تأث$  'حتت  قّط،   �عالقا
�كتفيت بذكر �äه   ��لعالقا هذ· 
�لدين“ 'لكنه � بسبب  ”نظا4 
خالقه �لفاضلة � يقبل هذ� �ألمر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٩
حدثتØ '�لد÷ �ملحترمة äعت مرً	 
مر�µ �ما4 �لدين يقو; ألحد � بيته 
فتحو�   ªلنا�  1� بصو� جهو��: 
يرèو1  خذ'� ' �لتجا�	   ��ال
('قد شا� بذلك �� �ملسيح �ملوعو/ 
مثل  يضا سنفتح �ال  �)، °ن 
هذ· �ملحال�. تقو; '�لد÷ بأنه بعد 
<لك نّصب نفسه مرشًد� للكناسني. 
قالت '�لد÷: كا1 مر�µ �ما4 �لدين 
'بعد  عندهم ' �ملعا�ضني  شد  هو 
'فاته � يبد مر�µ نظا4 �لدين 'غ$· 
�ما4   �µمر ملعا�ضة  مماثلة  معا�ضة 

�لدين.
 ºما4 �لدين �ل� �µقو;: �1 بنت مر
�د  سلـطا1   �µمر من  تز'جت 
قد /خلت � �أل�ـدية منذ مد	.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٠
'قا;:  حسني  م$  قاضي  حدثنا 
�خلو�جه  'بني   Øبي خصا4  حد  
كما; �لدين، فقا; � �خلو�جه: ال 
تعر¥ كم ¡ترمØ 'يكرمØ �ملسيح 

نه  له: نعم عر¥  �ملوعو/؟ فقلت 
عن  خ�8   Øلكن' كثً$�  يكرمك 
من  جئت  معي؛  حصل  حا/  
 ï � خ8تهمرتسر �� قا/يا1 '
قابلته. يقو; قاضي م$ حسني: ما 
كنا قد تعلمنا �آل/�� 'مر�عا	 بعض 
�ألمو� �لضر'�ية فكلما �/نا �للقا× 
 'مع �ملسيح �ملوعو/ �  طلعنا· 
Ýر´  بنفسه   � كا1   ' /عونا· 
 � �ألمر  'لكن  <لك،   Âاä عند 
يبق على حاله �< تعلمنا 'فهمنا نه 
على  �سوًال  ندعو   1 بنا  يليق  ال 
هذ· �لشاكلة. على ية حا;، قابلُته 
� ، فدعا شيخ حامد علي 'مر· 
 Øبصنع �لشا� '�حضا�· �، 'لك
'�كر�مي   ºضياف تكو1   1 خفت 
�لنê � يصنعه مع  مشاֲًדا ملا كا1 
'لقد  �إلميا1.  'ضعا¥  �ملنافقني 
1 �لنê � كا1 يكر4 كثً$�  �'�
�ملنافقني 'ضعا¥ �إلميا1. 'لقد '�/ 
عطى لرهط  � ê1 �لن� �حلديث 
ماال �ال �جال منهم �± سعد بن 
É 'قا� فيه نه كا1 مؤمنا، 'حق 
عطاهم،  �لذين  هؤال×  من  باملا; 
�ال  �ليه   �  êلن� �نتبا·  سعد  فلفت 
فأعا/ سعد كالمه  نه ظل صامًتا، 
�ال 1 �لنê � ظل صامًتا فرّ/ عليه 
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 êلن� فقا;  �لثالثة  �ملر	  سعد كالمه 
'�هللا  �ألمر.  هذ�   � Øاصم  :�
�� ألعطي �لرجَل �لعطا× '�1ّ غ$· 
�هللا  يكبه   1 خوًفا  منه   �� ألحبُّ 
عطيه تأليًفا  �على 'جهه � �لنا�. 
قا;  �البتال×.  يقع �  لقلبه حÌ ال 
قاضي م$ حسني: من بلغت حالة 
èاجة  يعد   � �الطمئنا1  �ميانه حد 
�� هذ� �إلكر�4 �لظاهر� '�لضيافة 

�لظاهرية بل يعامل بطريق Üخر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤١
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد÷   Øحدثت
 �� ميل  بأ�  يشعر  يكن   �  �
'�لد	 مر�µ فضل �د (� �لز'جة 
 ºل�  (� �ملوعو/  للمسيح  �أل'� 
كانت ُتدعى ”4 فضل“، '�لسبب 
كانو�   � قا�به   1 <لك   �
معرضني عن �لدين �عر�ًضا شديًد�، 
�ليهم  متيل  فضل“   4” 'كانت 
'تنصبغ بصبغتهم، لذلك فإ1 �ملسيح 
�ملوعو/ � تر� معاشرִדا، �ال نه 
باستمر��.  نفقتها  Fا  يرسل  كا1 
منه  µ'�جي  بعد  '�لد÷:  تقو; 
لقد  �لرسالة:  هذ·   � Fا  �سل 
ظلت �ألمو� جتر� بطريق ' بآخر 
�� هذ� �ليو4، '�آل1 تز'جت µ'�ًجا 

عد;   �  1� �Üًا  'سأكو1  ثانًيا، 
فهنا�  لذلك  �لز'جتني،  بني  �آل1 
 1 '�ما   Xلطال� �ما  �ثنا1:  مر�1 
تتخلي عن حقوقك علّي ما �لنفقة 
فقالت:  باستمر��.  فسأعطيك 
ما<� سأفعل بالطالX � هذ� �لعمر 
لى ' بالنفقة  كتفي  بل  �ملتأخر 
تقو;  �ألخر±.   Xحلقو� ]يع  عن 
'�لد÷: لقد �ستمر �حلا; على هذ� 
ث$� قضية �مد�  1�ملنو�; �� 
بيغم حيث 'قف ]يع قا�به � 
من  'µ'جوها  �ملعا�ضة  موقف 
فضل   4 تقاطع   � Üخر.  شخص 
ظلت  بل  �ملعا�ضني  هؤال×  �د 
�ملسيح  فطّلقها  معهم  عالقة  على 

�ملوعو/ �.
قو;: �1 هذ� �لطالX كا1 مو�فًقا 
ملا نشر· حضرته � �عال1 ٢-٥-

١٨٩١ بعنو�1: �عال1 متعلق بنصر	 
�ألقا��  من  �لعالقة  'قطع  �لدين 
�ملعا�ضني للدين،  'لقد <كر � 
يتخّل   � لو  نه  �إلعال1  هذ�   �
عن  ''�لدته  �د  سلطا1   �µمر
معا�ضتهما � هذ� �ألمر فسيكو1 
مر�µ سلطا1 �د عاقًّا �ر'ًما من 

�إل�  'ُتطّلق '�لدته.
نقذ  لقد  �ملحترمة:  '�لد÷  تقو; 

مر�µ فضل �د نفسه من 1 يكو1 
عاقًّا � <لك �لوقت. 

هذ�  بعد  �ملحترمة:  '�لد÷  قالت 
سلطا1  '�لد	  مرضت  �حلا/  
 � äح  قد   � 'كا1  �د، 
فلما  ألعو/ها،  فذهبت  بزيا�ִדا 
4 فضل مريضة  1�جعت خ8ته 
يتكلم  فلم  تعا� كذ� 'كذ�.  'هي 
�، فأعدُ� كالمي فقا;: عطيك 
باäك  تعطيها   1 'ميكنك  حبتني 
تقو;  �äي.  Fا  تذكر�  'ال  نِت 
'�لد÷ �ملحترمة: لقد شا� � � 
�� مساعدִדا بني حني 'Üخر بد'1 

<كر �äه فكنت قو4 بذلك.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٢
�ملصر�  �لر�ن  عبد  شيخ   Øحدث
 � جلس   � �ملوعو/  �ملسيح   1
�ملسجد بعد �لظهر، 'كا1 � تلك 
سعد  شيخ  عن  كتب  قد  �أليا4 
بتر  سيكو1  بأنه  �للدهيانو�  �هللا 
فلن  عّنني  حالًيا  �ملوجو/  �بنه   1�'
سعد  كا1  قو;: ) <�ية.  ينجب 
�هللا معا�ًضا 'معانًد� شديًد� للمسيح 
بكال4  يذكر·  'كا1   � �ملوعو/ 
بذ�× 'قذ� جد�) � يكن قد ُنشر 
 � �ملوعو/  �ملسيح  كتبه  ما  بعُد 
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فقا; له �ملولو� �مد علي: �لكتابة 
Ýالف  حد  ضد  �لكال4  هذ�  مبثل 
�لقانو1، فلو �فع �بن سعد �هللا قضيًة 
حقيقًة.  عنني  نه   ��ثبا مكننا  ملا 
'لني  �فق  بكل   � عليه   /ّ� لقد 
بد�ية 'لكن ملا عرÖ �ملولو� �مد 
علي هذ� �ملوضوÂ مر	 بعد خر± 
�ملسيح  'جه  ��ّر  يه � على  صّر '
بن8	 مشوبة  له  'قا;   � �ملوعو/ 
متقّلًد�   êن خر´   �>� بالغضب: 

سلحته فال يضعها *. 
 

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٣
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد÷   Øحدثت
 � É� كا1 يقو;: لقد سافر 
 �� �لد��سة  جل  من  شبابه  يا4 
لعله  �إلقليم،  خا�´  �ملد1  بعض 
سافر �� /Fي فأقا4 هنا� � مسجد 
'�نتهى عند· �لز�/ �لذ� كا1 ¡مله 
حÌ 'صل �ألمر �� �لفاقة، فأعطا· 
�ال  متسو;  نه  منه  ظنًّا  خبًز�  حد 
'تصّلب  يبس  قد  كا1  �خلبز   1
لكونه بائًتا. خذ '�لد� هذ� �خلبز 

'� يكن قد كله بعُد �< نا/�· حد 
مر�فقيه من قا/يا1 �لذ� كا1 يضا 
ال   �µمر �لسيد  فقا;:  �لفاقة  يعا� 
تنسا� نا يضا. فرمى '�لد� هذ� 
�خلبز �ليه �ال نه � يستطع 1 ميسك 

به فأصيب على نفه فأ/ما·.
 1 �ملحترمة  '�لد÷   �<كر قو;: 
عائلة  من  حد  كا1  هذ�  مر�فقه 
�ملغو; بقا/يا1، 'لكن �خلليفة �لثا� 
 Øن� يقو;   � �ملوعو/  للمسيح 
äعت من �ملسيح �ملوعو/ � بأنه 
حد �لعما; للعائلة.  'كا1 حالًقا 
فكا1 � يذكر هذ� �ألمر كطرفٍة 
مثل  ببا;  Ýطر  ال  نه   �� مشً$� 
 Ìال ما يضحكهم ح� ªهؤال× �لنا

� مثل هذ· �أل'قا� �لصعبة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٤
�فع  قد  جّد�   1 '�لد÷   Øحدثت
جل  من  عديد	  قضايا  �لبد�ية   �
�ملحافظة على ملكية عقا��ته �لو�قعة 
µمن  منذ   - 'كا1  قا/يا1،   �
'ظيفته � كشم$ 'بعد·- قد ]ع 

قر�بة مئة لف �'بية �ال نه صرفها 
كلها على هذ· �لقضايا.

�ملوعو/  �ملسيح  بأ1  '�لد÷  تقو; 
باإلمكا1  كا1  يقو;:  كا1   �
ضعف  مئة  �ملبالغ  ֲדذ·  ُيشتر±   1

عقا��ته �ملذكو�	.
على  حريًصا  جّد�  كا1  قو;: 
من  �ملتو��   حقه  على  �ملحافظة 
عقا��� Üبائه، 'لقد äعنا نه كا1 
 ��لعقا�� ملكية   � حقي  يقو;: 
�ئاسة  من  عند�  فضل  بقا/يا1 

'الية. 
كما قو;: Üبائي تو�فد'� �� �Fند � 
ر'�  Ðاية حكم �مللك �ملغو� بابر َعمَّ
متلكو�  قد  'كانو�  قا/يا1،  قرية 
�ملجا'�	  �لقر±  من  'كثً$�  قا/يا1 
�لو�قعة � منطقة ممتد	 �� ميا;. � 
عائلتنا  تعرضت  �لسيخ  µمن حكم 
ملصائب كث$	 'حصل /ما� شديد، 
�لر�جا �جنيت سنغ  'لكن � عهد 
 ï ،عائلتنا بعض عقا��ִדا ��ستعا/
� بد�ية �حلكم �إلجنليز� حرمنا من 
كث$ من �حلقوX �لسابقة يضا، 'بعد 
�فع قضايا كث$	 'بذ; مو�; طائلة 
لعائلتنا  �لتملك  èق  �العتر�¥  مت 
خرَيني  قريتني  'على  قا/يا1  على 
ملحقَتني ֲדا 'èق �/��	 مو� ثال  

* كا1 � �ألصل حاشية تالية: يش$ �ملسيح �ملوعو/ � �� قو; �لØ �: ليس لنê �<� لَِبَس الَمَتُه 

1 يَضَعها حÌ ُيقاتل. (مسند �د بن حنبل) �ملترجم
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قر± خر±، 'هي ما �µلت قائمة، 
بينما �نتقلت معظم عقا��� عائلتنا 
عظم بيك  �µقا/يا1 �� عائلة مر �
�لقضايا  بعض  بسبب  �لالهو�� 
�لعائلة  فر�/ هذ·  �لº �فعها بعض 
نفسها، 'ظلت هذ· �لعقا��� عند 
'ثالثني  خلمسة  �ملذكو�	  �لعائلة 
�لينا  �آل1   �عا/ 'لكنها  عاًما، 

بفضل �هللا قبل مد	 يس$	.
معظم  �نتقلت  ملا  '�لد÷:  تقو; 
 �µمر  �� بقا/يا1  �لعائلة   �عقا��
 �µمر) عمك  µمن   � بيك  عظم 
بعد   �ما  ï  Öمر قا/�)  غال4 
 ،Öملر� ֲדذ�  متأثًر�  تقريًبا  سنتني 
ملكية  حياته   � ¡وِّ;   � نه  �ال 
عظم بيك  �µعائلة مر �� ��لعقا��

�غم �لقر�� �لصا/� من �ملحكمة.
'ُحْكمها  �لقضية  هي  هذ·  قو;: 
�ملوعو/  �ملسيح  <كرöا  �للَذين 
� � كتبه، 'لقد منع � خا· 
 1 منه  'طلب  �لقضية  متابعة  من 
يستسلم للو�قع أل1 �هللا تعا� خ8· 
1 حكم �ملحكمة سيصد� ضد·، 
يرضخ   �' �عتذ�  خا·  'لكن 
�ملخالف  �حلكم  فلما صد�  لقوله. 
عمي  فجا×  حجرته   �  � كا1 
من �خلا�´ 'بيد· '�قة هذ� �حلكم 

يا  خذها  'قا;:  مامه  فطرحها 
كنت  ما  حصل  لقد  �د،  غال4 
تقوله، ï سقط مغشًيا عليه. تقو; 
 � /عا  عمي  'فا	  بعد  '�لد÷: 
مر�µ سلطا1 �د 'قا; له 1 يسلم 
�لعقا� ألصحابه 'فق قر�� �ملحكمة 
ففعل 'باÂ جزً×� من �لعقا� �لباقي 
بثمن µهيد '/فع به نفقا� �لقضية 

يضا.
(�1 �جلملة �لو��/	 � هذ· �لر'�ية 
”مت �العتر�¥ èق �لتملك لعائلتنا 
خرَيني  قريتني  'على  قا/يا1  على 
بل  ليست صحيحة  ملحقَتني ֲדا“ 
هو سهو، بل �حلق 1 �لقريتني قا/� 
بقا/يا1  �مللحقتني  Üبا/  �د ' Üبا/ 
�حلكم  قيا4  بعد  جّدنا  قامها 
 ��إلجنليز�، لذلك Æب عدُّ كلما
�لقريتني �ألخريني �مللحقتني بقا/يا1 

�ذ'فة.)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٥
�ملسيح  '�لد  تو�  لقد  قو;: 
مرتضى  غال4   �µمر  � �ملوعو/ 
 ' يونيو عا4 ١٨٧٦  � حزير�1/ 
 ٢٠  �  � كتاباته  �حد±  'فق 
غسطس عا4 ١٨٧٥، 'تو�  /�Ü
خو· مر�µ غال4 قا/� � ١٨٨٣. 

µيد  'فاته  لد±  عمر جد�  كا1 
من ٨٠ حوال بينما بلغ عمي ٥٥ 
عاما تقريًبا. كذلك هنا� �ختال¥ 
�ملوعو/  �ملسيح  'ال/	  تا�يخ   �
فيه  �ختال¥  هنا�  بل  يضا   �
 1 �حلقيقة  يضا.   � كتاباته   �
<لك �لعهد كا1 عهد �لسيخ �لذ� 
� تكن حتفظ فيه سجال� �مليال/، 
فقد كتب �ملسيح �ملوعو/ � � 
 'بعض كتبه تا�يخ ميال/· ١٨٣٩ 
١٨٤٠ � حني 1 هذ� يتعا�Ö مع 
ما كتبه � ماكن خر±، '�حلقيقة 
تقدير�ته  عدَّ  قد  بنفسه   � نه 
لعمر· غ$ مؤكد	، �نظر'� �ل�8هني 
�أل�دية �جلز× �خلامس � ١٩٣. 
('يبد' 1 عا4 ميال/· �لصحيح هو 

.(١٨٣٦
�حد±  من  يثبت  قو;:  (كما 
 � �ملوعو/  �ملسيح   �كتابا
يونيو  هو  جد�  'فا	  تا�يخ   1
١٨٧٤، 'لكن 'فق �لبحث �لذ� 
 �قمت به يظهر 1 كال �لتا�Ýَني 
صحيًحا  ليس   ١٨٧٤  '  ١٨٧٥
بعض  من  يثبت  �لصحيح كما  بل 
 ،١٨٧٦ هو  �حلكومية  �لوثائق 
يتذكر·.   �  � نه  يبد'  'لكن 

'�هللا علم)


